Huisartsen:
Dr. R.A.G. Winkens
Drs. P.C. Pasman
Drs. T. Ubags
Praktijkondersteuning:
Dian Kicken 

is praktijkondersteuner. Zij ondersteunt de
huisarts. Dian begeleidt mensen met diabetes
(= suikerziekte), met hart en vaatziektes en met
astma of COPD (= longziektes )

Heidi Steinhauer 

Is praktijkondersteuner. Zij ondersteunt de
huisarts. Heidi begeleidt mensen met psychische
(= geestelijke) klachten

Claudia Claessen 

biedt (blijvende) en alledaagse begeleiding bij
ouderenzorg.

Assistentes:
Nicole Coort
Dianne Schnabel
Inge Bours
Claudia Claessen
Esmee Helsen
Contact:
Telefoon
Fax
Email
Website

045-5413115
045-5412123
assistente@hapheerlerbaan.nl
www.hapheerlerbaan.nl

(Herhaal) recepten:
● via de receptenlijn: 045-5413115 (toets 2)
● via de website: www.hapheerlerbaan.nl
● via de assistente: 045-5413115

Spreekuur:
● uitsluitend op afspraak
● belt u tussen 8 – 9 uur, dan kunt u dezelfde
dag terecht
● Heeft u meer tijd nodig? Vraag om een
dubbele afspraak
● Mocht u niet kunnen, bel dan op tijd af.

Huisbezoeken:
Bent u te ziek om naar het spreekuur te komen?
Een huisbezoek kunt u aanvragen bij de assistente

Spoed:
Als de praktijk geopend is bel dan
045-5413115 (toets 1)
Is de praktijk gesloten? Bel dan
045-5778844 (huisartsenpost) of
bij ernstige spoed 112

Openingstijden:
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
8-12 uur en 14-17 uur (12-14 alleen spoed)
Donderdag
8-13 uur (13-14 alleen spoed) en
`s middags gesloten
Zaterdag en zondag gesloten

Overige spreekuren:
● Dr. Winkens heeft 2x per week een
oogspreekuur
● Drs. Pasman is gespecialiseerd in
opvoedkundige problemen. Voor advies
kunt u dagelijks bij haar terecht
● Dr. W. Venekamp internist. Hij heeft 2x
per maand op maandagmiddag spreekuur
● Mw. J. Willems logopedist. Zij heeft 1x
per week spreekuur op vrijdag. Voor een
afspraak bel: 06-27432350
● Meander voeding & dieet. Zij houden 2x
Per maand spreekuur op vrijdag. Voor een
afspraak bel: 0900-6990699
● David Krijgsman fysiotherapeut. Hij heeft
2x per maand een echospreekuur op
woensdag. Een afspraak maakt u in
overleg met de huisarts.
● Joost van Baak optometrist. Hij heeft 1 x
per 3 maanden spreekuur voor het maken
van oogfoto`s. Een afspraak maakt u in
overleg met de praktijkondersteuner.

Aanvullende verrichtingen:
Wat zijn aanvullende verrichtingen?
● bloedprikken
● spuiten zetten
● oren uitspuiten
● wratten aanstippen
● hartfilm maken (ECG)
● bloeddruk meten
● hechtingen verwijderen
● enzovoort…
Voor een heleboel verrichtingen kunt u bij de
assistente terecht. U maakt hiervoor een afspraak.

Heeft u moeite met lezen en schrijven? Of begrijpt
u dingen niet?
Laat het ons weten. Wij helpen u graag!

